F loralia Nieuwe Niedorp

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Floralia jurering 2015
JURERING EN WAARDERING VINDEN PLAATS OP DE VOLGENDE ONDERDELEN:
-

Idee / creativiteit
Originaliteit, hoe is het uitgebeeld, wat is de emotionele waarde, ligt het voor de hand, is er over
nagedacht.

-

Kleur
Hoe zijn beschikbare kleuren gebruikt, hoe is de kleurencompositie.

-

Afwerking
Zijn de lijnen scherp, is afbeelding duidelijk, is de ondergrond van werkstuk/mozaïek zichtbaar.

-

Constructie / opbouw van werkstuk of mozaïek
Hoe complex is de constructie, hoe is de opbouw, zijn er bewegende delen en evt. plaatsing in het
water.

-

Verlichting
Is de belichting voldoende en sfeervol. Heeft het een verzorgde indruk.

Waardering vindt plaats in een cijfer van 1 t/m 10 in hele of halve punten.
De jury bestaat uit 5 personen. De waarderingen van alle juryleden zullen worden verwerkt in de einduitslag.
Voor de realisatie van het werkstuk/mozaïek is het noodzakelijk de bloemen in hun oorspronkelijke kleur te
gebruiken. Het bijwerken van “gele” harten is toegestaan.
Ter ondersteuning/decoratie van het werkstuk/mozaïek is het toegestaan om alternatieve natuurproducten
(b.v. riet / koolbladeren) te gebruiken.
Het gebruik van alternatieve natuurproducten mag echter niet meer dan 10% van de totale oppervlakte zijn.
Het gebruik van alternatieve natuurproducten mag niet overheersend zijn.
Indien dit naar oordeel van de jury het geval is, kan de jury een lagere waardering geven.

JEUGD: De verlichting wordt niet gejureerd. De geplande tijd voor de prijsuitreiking is 20.00 uur.
VOLWASSENEN: De verlichting wordt wèl gejureerd. De geplande tijd voor de prijsuitreikingen is 21.30 uur

Aan de jury wordt gevraagd om tijdens de jurering op zaterdag, over ieder mozaïek/werkstuk iets te vertellen
(goede en verbeterpunten, opbouwende kritiek).
Deze items zullen in de najaarsvergadering op woensdag 30 september 2015 worden toegelicht door enkele
juryleden die dan aanwezig zijn.
De volledige jurering alsmede de opmerkingen zullen daarna op onze website worden vermeldt.

De uitslag zal op zondag 20 september 2015 v.a. 12.00 uur beschikbaar zijn op onze website.

